
התמודדות עם מתבגרים בבית בימי הקורונה
בימים הללו שאנחנו מתמודדים עם מגפת הקורונה, כולנו עסוקים בשמירה על הבריאות הפיזית שלנו. 

בעמוד זה אנחנו מבקשים להתייחס לקבוצת בני נוער מתבגרים – בחורי ישיבה ובנות סמינר.
מדוע חשוב לנו להעלות את המודעות למאפייני קבוצה זו?

עלולים  קרובות שינויים אלה  ולעיתים  רבים,  עוברים שינויים  ונערות מתבגרים  נערים  בזמן שגרה, 
להשפיע על מצב הרוח. ניתן למנף את האתגרים שלנו בימים אלה בהם אנחנו נמצאים סגורים בבית, 
להזדמנות לחיזוק הקשר בין בני המשפחה, ולהכיר טוב יותר את עולמו הפנימי של המתבגר, וכן את 
האתגרים היום יומיים עימם הוא מתמודד. כמו כן חשוב שנהיה מודעים שעבור המתבגרים, שהייה של 
זמן רב עם המשפחה יכולה להיות לא קלה עבורם. גם אם בני הנוער נראים שמחים בתקופה זו, עלינו 
להשתדל ולהיות קשובים לרגשותיהם ולהתמודדות שלהם עם המצב, גם אם הם לא משתפים אותנו 

באופן ישיר.

גיל ההתבגרות הוא שלב בין ילדות לבגרות, בשלב זה ילדינו עסוקים באתגר של בניית עצמאות וזהות 
ייחודית. הם מבלים זמן רב עם בני גילם ועלולים פחות לשתף אותנו ההורים. מצד אחד הם זקוקים לנו, 
ומצד שני הם מנסים להתנתק כדי לגלות מי הם. מדובר בתהליך חיובי, תקין ורצוי להתפתחות שלהם. 

אבל לפעמים התהליך הזה עלול להיות מבלבל ומאתגר עבורם, וגם עבורנו.

אם אנחנו כבר הורים לילדים מתבגרים, יש לנו כבר ניסיון בגידול ילדים. עם זאת, אף אחד לא הכין 
אותנו למציאות הנוכחית. לצד שמירת כללי הזהירות חשוב לאפשר למתבגרים לעבור את התקופה הזו 

באופן מיטבי, ואף להפיק מכך תועלת וחוסן להמשך החיים.

מספר דברים יכולים לעזור לתמוך בילדים בתקופה זו: 

1. נעודד את ילדינו לקיים תקשורת חברתית עם בני גילם.

2. נהיה רגישים ומודעים לקיומם של דריכות או עצבנות יתר, וננסה להראות שאנו מזדהים ומבינים 

אותם.

3. נהיה ערניים להתנהגויות שלא אופייניות למתבגר/למתבגרת, למשל: הרגלי שינה או אכילה שונים 
מהרגיל.

עם  יותר  טוב  להתמודד  ילדינו  את  ולהדריך  לסייע  ייחודית  הזדמנות  לנו  מאפשר  הנוכחי,  המצב 
אתגרים, ולהשריש את המידות והערכים אותם אנו רוצים להנחיל לילדינו.

להלן כמה נקודות למחשבה:

כי הראיה של הנער המתבגר מאוד מרוכזת  להבין  זאת, חשוב  כולנו.. עם  הוא של  1. אמנם הקושי 
בעצמו, והוא מתקשה לראות את התמונה הרחבה ולהכניס דברים לקנה מידה נכון. בימים אלו שכולנו 
לחוצים אנו מוצאים עצמנו כועסים יותר בקלות, עלינו לזכור שהערות או גערות, אפילו כשהן קלות, 
עלולות לגרום להחמרה של המצב, ולהעכיר את האווירה, לכן כדאי לנו להראות דוגמה אישית ככל 

הניתן וללמד זכות על מעשיו של הנער ובכלל.

2. גם במציאות כזו שיש הרבה נפשות בבית, חשוב שנאפשר פרטיות לילדינו המתבגרים עד כמה 
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שניתן. בימים אלו חשוב יותר מאשר בשגרה: לדפוק על הדלת לפני שנכנסים, לתת מרחב, לאפשר 
פעילות  בכל  וחיוניים  רצויים  שהם  להם  ולהראות  אותם  להזמין  נקפיד  שני  ומצד  לבד.  זמן  קצת 

משותפת של המשפחה.

3. חשוב שנאפשר ונעודד שיח על רגשות. מצאו את הרגעים הנינוחים, ושאלו אותם - מה שלומך? איך 
אתה עובר את הימים הלא פשוטים האלו? מה מטריד אותך בימים אלו? מה אני יכול לעשות כדי להקל 
עצב,  שמחה,  שעולה:  רגש  כל  של  לביטויים  מקום  לתת  כלומר:  הרגשות,  את  לתקף  חשוב  עלייך? 
אכזבה, כעס, פחד, חרדה וכו'. אתם אף יכולים לשתף את המתבגר או המתבגרת בכך שגם לכם לא קל. 
עם זאת, חשוב שנשים לב במה אנו משתפים ובמה לא. ילדכם המתבגרים כבר בשלים מספיק לשמוע 
על דאגות שונות שלכם למשל: דאגה לשלומה של סבתא, דאגה על מקום העבודה. אפשר לחשוב על 
כך כהזדמנות להסביר וללמד אותם מושגים מעולם הבוגרים. אתם יכולים לשתף גם ברגשותיכם כלפי 
המצב, אבל אולי לא כדאי לשתף אותם בחרדות שלכם הקשורות לסיכוני חיים שעלולים להגביר את 
החרדה של הילד. מצד אחד חשוב שההורה יהיה מודל לביטוי רגשות, ולאופן ההתמודדות איתם, ומצד 
שני חשוב לא פחות, להשרות על ילדנו תחושת יציבות. גם אם נדמה לכם שהם לא קשובים לשיחות 

שלנו המבוגרים.

ודווקא  ויציבות,  ביטחון  תחושת  להעניק  יכולה  השיגרה  החיים,  שגרת  על  לשמור  אותם  עודדו   .4
בתקופה זו יש חשיבות מיוחדת ליצור שגרה חדשה, אשר תאפשר תחושת שליטה ותסייע להתגבר על 
מומלץ  הפנימי.  את המתח  ולהגביר  הלחץ  את תחושת  להעצים  עלול  חוסר שגרה  מציפות.  חוויות 
עליו  ולשמור  יום,  לתכנן סדר  לו  ולהציע  יצירת שיגרה חדשה,  להסביר למתבגר את החשיבות של 
זמן  תפילה,  קימה,  זמן  כגון:  מאליהם,  המובנים  הדברים  גם  ייכללו  היום  סדר  בתכנון  עקבי.  באופן 
למידה, עזרה בבית, ארוחות, שינה, שמירה על פעילות גופנית. אפשר לשלב אצל בנות ביצוע מטלות 

לימודיות, אמירת תהילים, ואצל הבנים לימוד בחברותה.

5. זו הזדמנות להעמיק את הקשר עם המתבגר ולהתעניין בתחומי העניין שלו ובדברים שהוא אוהב 
אותו להעמיק  ולעודד  וכדו'),  עולם  ידע  נגינה,  דיון הלכתי, ספרים,  סוגיה מסוימת בש"ס,  (יתכן שזו 

ולהיות "מומחה" בתחום העניין שלו.

6. נעודד את הילדים לשמור על קשר טלפוני עם חברים. אצל נער/נערה שבימי שגרה מופנמים יותר 
בתמיכת  חברתיים  כישורים  לפתח  הזדמנות  להיות  יכולה  זו  חברתיים,  קשרים  ליצור  ומתקשים 
ההורים. אפשר להציע למתבגר ליצור קשר עם כמה חברים לשיעור או לכיתה, ולהנחות אותו בכמה 
עקרונות שיחה, כגון: התעניינות בשלום החבר, לומר אמירה חיובית על כמה שהחברים חסרים לו כעת, 
לעודד את הנער להתעניין בסדר היום של החברים, או מה מעסיק אותם בתקופה הזו, לשתף על סדר 

היום שלו וכדו'.

לסיכום: חשוב לנו להגיד שבעזרת השם כולנו נעבור את המשבר הזה עם הכוחות הפנימיים ובעזרת 
האמונה והקהילה התומכת. עם זאת, במידה ואתם מרגישים שהילדים שלכם מתכנסים יותר מהרגיל, 

היו ערניים. נסו לתמוך בהם כמידת יכולתכם, ובמידת הצורך פנו להתייעץ עם אנשי מקצוע.
 

תמיד כאן בשבילכם,
השירות הפסיכולוגי חינוכי של עיריית מודיעין עילית
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